
 
 

 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 

โทร.02-849-6164 โทรสำร 02-849-6166 

ที่  อว 78 /ว 4670 

วันที่     2    สิงหำคม 2564   

เรื่อง    แนวทำงในกำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 
          กำรผลิตภำยในประเทศ     

เรียน หัวหน้ำส่วนงำนทุกส่วนงำน และผู้อ ำนวยกำรกอง/ศูนย์/ส ำนักในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  

ตำมที่ คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง  ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนด
พัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งมหำวิทยำลัย ไดก้ ำหนด
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมกำรผลิต
ภำยในประเทศ ตำมหนงัสือที่ อว 78/ว 3020 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564  และก ำหนดแนวปฏบิัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมจำกผู้ประกอบกำร SMEs ตำมหนงัสือที่ อว 78/ว 3787 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2564 แล้วนั้น 

 มหำวิทยำลัย ขอก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรสัญญำและกำรตรวจรบัพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงและ
หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐดังกล่ำว โดยให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ มีหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนี้   

1.  งานจัดซื้อพัสดุ (กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ) 
     การตรวจรับพัสดุ     

 1.1  ตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบว่ำเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสัญญำ     
 1.2  ตรวจสอบหลักฐำน 

(1) กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศที่ ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ให้
ตรวจสอบหลักฐำน หนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand หรือฉลำกของสิน ค้ำ  Made in 
Thailand หรือหำกมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบจำก www.mit.fti.or.th  ประกอบเพ่ิมเติม 

(2) กรณีเป็น พัสดุที่ผลิตในประเทศที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ให้
ตรวจสอบหลักฐำน ฉลำกของสิน ค้ำที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสิน ค้ำ หรือหลักฐำนที่ตั้งของ
โรงงำนผลิต 

2.  งานจ้างก่อสร้าง 
2.1 การจัดท าแผนการใช้พัสดุ     

2.1.1 ให้คู่สัญญำจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ดังนี้   
(1) รำยกำรวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงกำร ต้องใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ (ไม่รวมค่ำแรง ค่ำด ำเนินกำร ก ำไร ภำษี 
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ) โดยให้แจ้งทุกรำยกำรที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมเหล็กด้วย  ตำมแบบฟอร์มที่ 1 

(2) รำยกำรเหล็กที่ใช้ในโครงกำร ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณ  
เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตำมสัญญำ ตำมแบบฟอร์มที่ 2 

หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3020%20แนวทางการจัดทำร่างTOR%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
หนังสือมหิดลที่%20อว%2078ว3787%20แนวปฏิบัติจัดซื้อจาก%20SMEs%20ตาม%20ว89.pdf
http://www.mit.fti.or.th/
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2.1.2 หำกในระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง คู่สัญญำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้ พัสดุ สำมำรถพิจำรณำ

ปรับเปลี่ยนรำยกำรในแผนได้ เช่น  รำยกำรที่เคยวำงแผนไว้ว่ำจะใช้ของที่ผลิตในไทย แต่ในระหว่ำงกำร
ท ำงำนอำจมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถหำพัสดุรำยกำรนัน้ๆได้ตำมแผน จึงขอปรับแผนโดยเสนอรำยกำร
อื่นมำทดแทน ให้ได้ตำมร้อยละที่ก ำหนดตำมสัญญำ ทั้งนี้ ต้องก่อนกำรส่งมอบงำนแต่ละงวด 

2.2 การตรวจรับพัสดุ     
 2.2.1  ตรวจสอบพัสดุที่สง่มอบว่ำเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสัญญำและตำมแผนกำรใช้พัสดุ     
 2.2.2  ตรวจสอบหลักฐำน 

(1) กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศที่ ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้
ตรวจสอบหลักฐำน หนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand หรือฉลำกของสิน ค้ำ  Made in 
Thailand หรือหำกมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบจำก www.mit.fti.or.th  ประกอบเพ่ิมเติม 

(2) กรณีเป็น พัสดุที่ผลิตในประเทศที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ให้
ตรวจสอบหลักฐำน ฉลำกของสิน ค้ำที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสิน ค้ำ หรือหลักฐำนที่ตั้งของ
โรงงำนผลิต 

2.3  การแก้ไขสัญญา 
 หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ ให้พิจำรณำแก้ไข

สัญญำ โดยพิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นและไม่ท ำให้มหำวิทยำลัยเสียประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยหรือประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 97 

2.4  การรายงานผล 
    จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศพร้อมกำรตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย ตำมแบบฟอร์มที่ 3 
 

3. การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
3.1 การจัดท าแผนการใช้พัสดุ     

3.1.1 ให้คู่สัญญำจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ใน
งำนจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ (ไม่รวมค่ำแรง ภำษี) ภำยใน 30 วันนับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ตำม
แบบฟอร์มที่ 1 

3.1.2 หำกในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำ คู่สัญญำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้พัสดุ สำมำรถ
พิจำรณำปรับเปลี่ยนรำยกำรในแผนได้ เช่น  รำยกำรที่เคยวำงแผนไว้ว่ำจะใช้ของที่ผลิตในไทย แต่ใน
ระหว่ำงกำรท ำงำนอำจมีควำมจ ำเป็นที่ ไม่สำมำรถหำพัสดุรำยก ำรนั้นๆได้ตำมแผน จึงขอปรับแผนโดย
เสนอรำยกำรอื่นมำทดแทน ให้ได้ตำมร้อยละที่ก ำหนดตำมสัญญำ ทั้งนี้ ต้องก่อนกำรส่งมอบงำนแต่ละ
งวด 

3.2 การตรวจรับพัสดุ     
 3.2.1  ตรวจสอบพัสดุที่สง่มอบว่ำเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสัญญำและตำมแผนกำรใช้พัสดุ     
 3.2.2  ตรวจสอบหลักฐำน 

(1) กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศที่ ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  ให้
ตรวจสอบหลักฐำน หนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand หรือฉลำกของสิน ค้ำ  Made in 
Thailand หรือหำกมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบจำก www.mit.fti.or.th  ประกอบเพ่ิมเติม 

 

http://www.mit.fti.or.th/
http://www.mit.fti.or.th/
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(2) กรณีเป็น พัสดุที่ผลิตในประเทศที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ให้

ตรวจสอบหลักฐำน ฉลำกของสิน ค้ำที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสิน ค้ำ หรือหลักฐำนที่ตั้งของ
โรงงำนผลิต 

3.3  การแก้ไขสัญญา 
 หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ ให้พิจำรณำแก้ไข

สัญญำ โดยพิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นและไม่ท ำให้มหำวิทยำลัยเสียประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยหรือประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 97 

3.4  การรายงานผล 
    จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศพร้อมกำรตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย  ตำมแบบฟอร์มที่ 3 
 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและแจ้งให้เจ้ำหนำ้ที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลัง 

ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล 



แบบฟอร์มท่ี 1

โครงการ.......................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน
(บาท)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

1

2

3

4

5

รวม xxx xxx xxx

อัตรา 
(ร้อยละ)

100 70 30

ลงช่ือ...................................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

       (                                 )

ตารางการจัดท าแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ



แบบฟอร์มท่ี 2

โครงการ.......................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กท่ีใช้ในโครงการ    xxx (ตัน)

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

1 เหล็กเส้น ตัน

2 เหล็กข้อง้อ ตัน

3 เหล็กเส้นกรม ตัน

4

5

รวม xxx xxx xxx

อัตรา 
(ร้อยละ)

100 90 10

ลงช่ือ........................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

  (                                 )

ตารางการจัดท าแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ



แบบฟอร์มท่ี 3

การใช้พัสดุท้ังโครงการ

รายการพัสดุท้ังโครงการ xxx รายการ

มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

รายการ หน่วย (บาท) จ านวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ

ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ xxx ตัน

มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ xxx บาท

รายการ หน่วย (ตัน) จ านวน (ตัน) อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็ก

สรุป

เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม

         หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2563

         1. ร้อยละ 60 พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)

         2. ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ

ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม

         หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2563

เหตุผล/ความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการได้

ลงช่ือ.......................................(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

    (                               )

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
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